ACTA ASSEMBLEA FSCAT 30/09/2009

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Comissió Web/comunicació
Comissió Logística/finances
Comissió Extensió
Comissió Programa
Altres

1.Comissió Web:
Es comunica que ja s'ha fet efectiu el trasllat del domini www.forumsocialcatala.cat de
moviments.net a Pangea i que a partir d'ara aquest tornarà a ser el domini “oficial”.
S'informa que finalment es mantenen les mateixes adreces de correu que ja es van utilitzar a
l'anterior edició:
info@forumsocialcatala.cat (Genèrica)
finances@forumsocialcatala.cat (Comissió de Logística)
programa@forumsocialcatala.cat (Comissió de Programa)
difusio@forumsocialcatala.cat (Comissió d'Extensió)
premsa@forumsocialcatala.cat (Comissió web/comunicació)
A més, s'acorda la creació de una nova adreça per registrar les demandes d'adhesions (ja
disponible): adhesions@forumsocialcatala.cat
(Cadascun dels membres de les respectives comissions que vulguin tenir accés als passwords de les
adreces corresponents poden enviar un mail per sol·licitar-ho a premsa@forumsocialcatala.cat )
També es planteja la qüestió de qui s'ha d'encarregar de fer la difusió del FSCat, si la comissió de
comunicació o la d'extensió. S'arriba a la conclusió que li correspon fer-ho més aviat a la segona,
però igualment s'aprova la necessitat de fer-ho una mica entre tots plegats.
2.Comissió de Logística:
Es recorda que ja s'ha facilitat el número de compte per a realitzar els ingressos a la comissió de
comunicació i aquest passa a afegir-se immediatament a la web (Caixa d'Enginyers: 3025 0001 11
1433412597).
Encara no hi ha cap lloc confirmat per a la celebració del FSCat. S'està a l'espera de la resposta del
rectorat de la UB -Central- per veure si és possible tornar a utilitzar les instal·lacions de la Plaça
Universitat, però paral·lelament es segueixen contemplant altres possibles alternatives: UB
Geografia i Història -Raval-, Escola Industrial, Can Fabra... Es descarta la proposta del Fòrum. Es
torna a insistir en la necessitat de realitzar pressió per aconseguir la concessió de la UB Central, que
es veu reafirmada com a primera i més convenient opció. Es planteja la redacció d'un comunicat
d'estudiants per a demanar la cessió, i es contempla també la conveniència d'intentar afegir a la
crida el col·lectiu d'investigació i professorat, per tal de fer-la més efectiva.
Es decideix també la redacció d'un comunicat oficial per part de la Comissió de Logística per

sol·licitar al rectorat la cessió de l'espai, i s'acorda que totes les entitats adherides el signaran.
En principi, es decideix mantenir la quantitat de diners a aportar per cada entitat segons el que es va
fixar a l'anterior edició (informació disponible a la web).
3.Comissió d'Extensió.
S'informa que s'ha confeccionat ja el document de crida (lliurant-se'n exemplars) i s'acorda amb la
Comissió de Programa (que n'ha preparat una altra) posar-se d'acord per elaborar-ne un de conjunt i
enviar-lo a la llista per fer-ne difusió.
Es comenta que hi ha membres de la Comissió que no han assistit a l'assemblea perquè es troben a
Girona reunits amb la gent que vol impulsar la seva pròpia iniciativa en aquest territori.
S'aprofita per fer una nova demanda de voluntaris que tinguin disponibilitat per anar a fer txerrades
a d'altres territoris. Els membres de la Comissió s'ofereixen a organitzar/coordinar qualsevol procés.
4. Comissió de Programa.
S'informa que s'han inclòs els tres eixos temàtics prèviament acordats en la crida que s'haurà de
consensuar amb la Comissió d'Extensió (es lliuren també exemplars):
1) Les causes de la crisi global (ecològica i del territori, social i dels pobles, econòmica i
democràtica).
2) Les conseqüències de la crisi global.
3) Les alternatives a un món en crisi.
Es parla de la necessitat que els mencionats eixos no siguin excloents, i que pugui haver-hi
interacció entre tots tres en quant a les diferents propostes que es vagin rebent. S'apunta la necessitat
d'anar perfilant els continguts dels eixos.
Es comunica que es poden fer arribar les propostes per dues vies:
Via wiki: http://fscat-comissiodeprograma.wikispaces.com.
Via e-mail a: programa@forumsocialcatala.cat
Es decideix ampliar el marge de temps per fer arribar les propostes sense fixar encara una data
concreta i s'informa que en breu s'aniran enviant formularis per formalitzar les propostes d'una
manera més concreta.
5.Altres
-Es recorda que el 28 de novembre tindrà lloc el Fòrum Social de la Comunicació i es planteja com
integrar aquestes jornades dins el FSCat (possibilitat d'incorporar informació a la web).
-La plataforma pel dret a un habitatge digne proposa també la seva integració en el FSCat
(s'informa de la creació d'una assemblea específica).
-S'acorda la creació d'una assemblea específica de Moviments Socials en paral·lel a la del FSCat
que tindrà lloc una hora abans.
Propera Assemblea: 14 d'octubre a les 19h (C/Rivadeneyra 6, 3er)
(a les 18h. Assemblea dels Moviments Socials)

